
Головний спеціаліст управління
державного нагляду за  дотриманням
санітарного законодавства Галкіна І.В.



Застосування пестицидів  і 
агрохімікатів в Чернівецькій області 

має свою специфіку: 
значна частина районів області є 

густонаселеними, а 
сільськогосподарські 

угіддя та розташування місць, де 
вирощують багаторічні насадження  

знаходяться впритул до житлової 
забудови, тваринницьких комплексів, 

пасік, водойм, місць відпочинку 
мешканців населених пунктів, тому 
часто відбувається порушення вимог 

чинного 
санітарного законодавства при  

застосуванні 
пестицидів і агрохімікатів, зокрема в 

частині недотримання 
зон санітарних розривів.



 забруднення об’єктів навколишнього середовища: водних
об’єктів, ґрунту, атмосферного повітря в населеному
пункті при застосуванні пестицидів;

 погіршення самопочуття, виникнення алергічних реакцій;
 застосування пестицидів без попередження про строки і

методи застосування пестицидів та агрохімікатів;
 порушення санітарних розривів при застосуванні

пестицидів від населених пунктів, тваринницьких
комплексів, водойм, місць відпочинку, житлової забудови і
ін. об'єктів;

 при обробках не враховуються погодні умови
(температура повітря та швидкість руху вітру).



Нормативно-правові акти, які необхідно знати та 
використовувати в роботі при провадженні діяльності 

пов'язаної  із зберіганням,застосуванням,транспортуванням 
пестицидів   і  агрохімікатів:

Закони України:

Закон України

«Про пестициди      
і агрохімікати»

Закон України
«Про

забезпечення 
санітарного та  
епідемічного 
благополуччя 

населення»

Закон України

«Про
охорону 

атмосферного 
повітря»

Закон України

«Про
охорону 

навколишнього 
природного 

середовища»



Нормативно-правові акти, які необхідно знати та 
використовувати в роботі при провадженні діяльності 

пов'язаної  із зберіганням,застосуванням,транспортуванням 
пестицидів   і  агрохімікатів:

Державні санітарні правила:

ДСП 8.8.1.2.001-98

«Транспортування, 
зберігання та 

застосування пестицидів
у народному 

господарстві»

ДСП 382-96

Державні санітарні правила 
авіаційного застосування 

пестицидів і агрохімікатів у 
народному господарстві 

України



При роботі з пестицидами необхідно дотримуватись таких 
правил:

Зберігання пестицидів і агрохімікатів

- зберігання пестицидів допускається 
тільки в спеціально призначених 
для цього складах, які відповідають
вимогам Державних санітарних правил
«Транспортування, зберігання та 
застосування пестицидів у народному
господарстві» (ДСП 8.8.1.2.001-98) та
тільки після огляду приміщення складу
спеціалістами установ                           
Держпродспоживслужби
в Чернівецькій області та отримання                               
санітарного паспорта на право                                                
одержання, зберігання і застосування
пестицидів і мінеральних добрив
(згідно додатку 4 даних Правил),
паспортизація здійснюється щорічно;

- відповідальність за зберігання і видачу
пестицидів несе завідуючий складом.



Транспортування пестицидів і агрохімікатів:

 Пестициди перевозяться тільки в спеціально виділених для
цих цілей транспортних засобах (автомобілі та ін.).
Транспортування пестицидів разом з іншими вантажами
забороняється. Транспортування з базисних до витратних
складів споживачів проводиться спеціально обладнаним
автотранспортом лише за маршрутами руху, погодженими
територіальною установою Держпродспоживслужби в
Чернівецькій області.

Завезення пестицидів у витратні склади здійснюється
централізовано. Про завезення пестицидів у господарства
агроном по хімзахисту доводить до відома територіальну
установу Держпродспоживслужби в Чернівецькій області.





Вимоги до працівників:

до роботи з пестицидами
допускаються особи, що пройшли
медичний огляд, спеціальну
підготовку та мають відповідні
посвідчення, допуск та наряд на
виконання робіт з пестицидами
відповідно до «Порядку одержання
допуску (посвідчення) на право
роботи, пов’язаної з
транспортуванням, зберіганням,
застосуванням та торгівлею
пестицидами та агрохімікатами;
 особи, що контактують із
пестицидами зобов'язані
використовувати справні засоби
індивідуального захисту.



Приготування розчинів пестицидів:

 приготування розчинів пестицидів і заправка
апаратури для їх застосування повинні
здійснюватися на стаціонарних розчинних вузлах
або пунктах із використанням засобів механізації
виробничих процесів.

 Категорично забороняється приготування
розчинів пестицидів безпосередньо у полі без
засобів механізації.



Вимоги до метеорологічних умов при застосуванні пестицидів:

- всі роботи з пестицидами за 
межами населеного пункту
слід проводити в ранкові
(до 10) і вечірні (18-22) години, 
а при застосуванні пестицидів для 
захисту зелених насаджень у 
населених пунктах - з 22 до 
7 години ранку,  при мінімальних
висхідних повітряних потоках. 

- обприскування вентиляторними
і штанговими обприскувачами
допускається при швидкості
вітру до 3 м/с (дрібнокрапельне) 
і 4 м/с (крупнокрапельне). 
Відповідальність за дотримання
метеорологічних умов несе
керівник робіт, який забезпечує
використання об'єктивних методів
вимірювання температури і
швидкості руху повітря.



Вимоги до сповіщення при застосуванні пестицидів:

 не менше ніж за три доби до початку проведення кожної
хімічної обробки необхідно сповіщати голів сільських,
селищних, міських рад, ОТГ, про місця, строки і методи
застосування пестицидів та агрохімікатів згідно форми
повідомлення напрацьованої Головним управлінням
Держпродспоживслужби в Чернівецькій області;

 у період проведення робіт з пестицидами у радіусі 200 м від
меж ділянок, що обробляються, повинні бути встановлені
попереджувальні написи.





Дотримання зон санітарних розривів, залежно від методів 
застосування пестицидів і агрохімікатів:

Застосування за допомогою наземної апаратури

 зона санітарного розриву від населених пунктів,
тваринницьких комплексів, місць проведення ручних робіт
по догляду за сільгоспкультурами, водойм і місць
відпочинку при вентиляторному обприскуванні повинна
бути не менше 500 м, при штанговому -300 м.;

 для обробки індивідуальних садів і городів в межі
населеного пункту дозволяється застосування тих
пестицидів, які дозволені для роздрібного продажу
населенню "Переліком пестицидів і агрохімікатів,
дозволених до використання в Україні" і Доповненнями до
нього.



Застосування авіаційним методом

Забороняється проводити авіаційні обробки
пестицидами угідь, що розташовані ближче:
а) 5 км від місць постійного перебування
медоносних пасік;

б) 2 км від рибогосподарських водоймищ,
відкритих джерел водопостачання, місць випасу
свійських тварин, об'єктів природно-
заповідного фонду (заповідників, національних
парків, ботанічних та зоологічних заказників
тощо);

в) 1 км від населених пунктів, тваринницьких і
птахоферм, посівів сільськогосподарських
культур, що використовуються у їжу без
термічної обробки (цибуля на пір'я, селера,
кріп, огірки, помідори, полуниці, малина та ін.),
а також садів і виноградників та місць
проведення сільськогосподарських робіт;



 відповідальність за дотримання вимог санітарних правил і
норм при авіаційному застосуванні пестицидів
покладається на замовника виконання авіаційних робіт та
власника повітряних суден сільгоспавіації;

 для виконання робочих польотів при авіаційному
застосуванні пестицидів в сільському господарстві повинні
використовуватись постійні, а при їх відсутності -
тимчасові аеродроми і вертодроми сільгоспавіації, які
мають санітарний паспорт або дозвіл на право
експлуатації. Заплановані для авіаційних обробок
сільськогосподарські угіддя повинні бути занесені на
карти-схеми землекористування. Проекти авіаційно-
хімічних робіт погоджуються установами Держпрод-
споживслужби не пізніше, чим за 10 діб до початку робіт



Знешкодження забруднених пестицидами поверхонь:

 забруднені пестицидами поверхні та ґрунт після проведення
вантажно-розвантажувальних робіт, транспортування,
перезатарювання і застосування препаратів в складських
приміщеннях, торгівельній мережі, медичних і інших
закладах, приготування робочих розчинів і принад,
заправки апаратури та протруювання насіння, а також
машини, і апаратура (протруювачі, обприскувачі, сівалки,
автонавантажувачі і транспортні засоби), тара з-під
пестицидів і протруєного насіння, невикористані робочі
розчини, непридатні препарати, промивні стічні води, що
містять пестициди, і засоби індивідуального захисту
підлягають знешкодженню.



Головним управлінням було напрацьовано:

 Пам’ятку (вибірку з нормативно-правових актів).
Дана Пам’ятка має інформативний характер та містить
дані, в тому числі, про методи, строки, обприскування
пестицидами і агрохімікатами культур в межах та за
межами населених пунктів, вимоги до сповіщення
населення;

видано наказ «Про затвердження форми
повідомлення суб’єктом підприємницької діяльності
при застосуванні пестицидів і агрохімікатів».

Взірці документів було направлено органам
місцевого самоврядування для доведення до відома
мешканців та суб’єктів господарювання на своїх
адміністративних територіях.



Головним управлінням було напрацьовано 
наступні документи: 

Пам’ятка

(вибірка з 
нормативно-правових 

актів)

Наказ
«Про затвердження 

форми повідомлення 
суб’єктом 

підприємницької 
діяльності при 
застосуванні 
пестицидів і 

агрохімікатів» 



Суб'єкт 
господарювання

За 3 доби до 
запланованого 
застосування 

Повідомлення про 
застосування пестицидів:

місцезнаходження       
земельної ділянки

дата, час обробки 
пестицидами 

назва препарату

діюча речовина, токсичність 
препарату

Голови органів місцевого 
самоврядування
(міські,селищні, ОТГ,сільські)

В свою чергу повідомляють
про застосування пестицидів:

мешканців населеного 
пункту

власників сусідніх 
землеволодінь

власників пасік

власників рибогосподарств



Повідомлення суб’єктом підприємницької діяльності, який застосовує пестициди і 
агрохімікати сільського, селищного, міського  голову,  голову ОТГ

Сільському, селищному, міському
голові, голові ОТГ 
п.___________________________

Повідомляю Вас, що  агропідприємством (власником або орендарем земельної
ділянки)________________________________ буде застосовано пестициди або
агрохімікати в урочищі______, яке межує (з півдня, півночі,сходу, заходу) з населеним
пунктом______________________.

Відповідальна особа за обробку, контактний телефон____________________.
Обробка буде проводитись _____________________(число, місяць, рік, година)

препаратом_________________________________________________________, 
діюча речовина______________________________________________________,
ступінь токсичності препарату _________________________________________.

Інструкція по застосуванню препарату (додається).
На територію оброблених ділянок дозволяється :

Виходити не раніше_____________________________________________(дата).
Проводити ручні роботи на суміжних ділянках не раніше _____________(дата).
Випасати худобу та птицю, а також проводити сінокіс не раніше _______(дата).  
Керівник підприємства                      підпис П.І.П.

Дата  



Про заходи при отриманні повідомлень про    
застосування пестицидів і агрохімікатів

При отриманні повідомлень від агропідприємств, орендарів та
власників земельних ділянок про застосування пестицидів і
агрохімікатів сільський, селищний голова, голова ОТГ зобов’язаний:

- довести до відома власників сусідніх землеволодінь, мешканців села,
власників пасік, рибогосподарств, керівників лікувально –
профілактичних закладів на території населеного пункту про
застосування пестицидів агропідприємством згідно Повідомлення,
рекомендованого Головним управлінням Держпродспоживслужби в
Чернівецькій області (далі-Головне управління) ;

- забезпечити контроль за проведенням зазначених у Повідомленні
заходів на території населеного пункту.

При отриманні звернень, скарг від громадян щодо порушення
вимог чинного законодавства при застосуванні пестицидів і
агрохімікатів потрібно ініціювати комісійний розгляд звернень за
участю представників органів виконавчої влади, Національної поліції
та спеціалістів Головного управління на певній адміністративній
території.



Повідомлення 
мешканцям населеного пункту  ______________, власникам сусідніх землеволодінь, власникам 

пасік, рибогосподарств, керівникам лікувально- профілактичних закладів про застосування 
пестицидів і агрохімікатів

Повідомляємо Вас про те, що  на земельній ділянці
________________________________________________________________    

(зазначити місцеву територіальну прив’язку-урочище, пай, тощо)
будуть застосовуватись пестициди, агрохімікати
________________________________________________________________
(із вказівкою сільськогосподарської культури, багаторічних насаджень)  

агропідприємством___________________________________________(назва).
Відповідальна особа за застосування пестицидів і агрохімікатів, посада, контактний номер 

телефону__________________________________________
Застосування пестицидів або агрохімікатів буде проводитись ______________(дата , година) 

препаратом_______________________________, діюча речовина препарату 
__________________________________________

ступінь токсичності препарату________________________________________.
Інструкція по застосуванню препарату (додається). 
На територію оброблених ділянок дозволяється :
Виходити не раніше______________________________________________(дата)
Проводити ручні роботи на суміжних ділянках не раніше______________(дата)
Випасати худобу та птицю, а також проводити сінокіс не раніше _______ (дата)

Голова сільської, селищної  ради, (голова ОТГ)                                    ПІБ

Дата



Дякую за увагу!


